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KRISTIANSUND
Informasjonsblad for Kristiansund kommune

18. mai kom gigantskipet Heidrun B til Kristiansund og ble slept inn til Sterkoder for en siste finish før det skal ut i Nordsjøen.  
Heidrun B har en lagerkapasitat på 850 000 fat olje og skal lagre olje ved Heidrunplattformen.  Skipet er 260 meter langt,  

46 meter bredt og ruver i landskapet.   (Tekst og foto: Petter Ingeberg)

Nr. 06/2015   JUNI 



2

I sum et meget godt tilbud

Er 1938 ansatte tilstrekkelig for å dekke 
kommunens behov for tjenesteproduk- 
sjon? Sannsynligvis. 

Er 800 helsearbeidere nok til å dekke 
byens pleie og omsorgsbehov? Sann-
synligvis. 

Er Bergan sykehjem tilstrekkelig be-
mannet for å dekke vårt lovpålagte tje-
nestenivå? Sannsynligvis. 

Er Bergan sykehjem tilstrekkelig beman-
net for å levere den standarden vi ønsk-
er at våre brukere skal motta? Neppe.

Kommunens tjenestetilbud er og vil 
være varierende. Vi rammebudsjetterer, 
og jeg har stor respekt for at alle enheter 
vil bruke hver eneste budsjettkrone til å 
maksimere kvaliteten. Hver eneste til- 
gjengelige ressurs benyttes til å produs-
ere eller administrere tjenester.
 
Kristiansund står som helhet ikke tilbake 
for noen kommune i Norge. Basisbe-
hovet er godt for alle brukergrupper. 

Jeg har hørt mange referere til Kristian-
sundsstandarden og Kristiansundskvali- 
teten. Begge fikk null treff på Google. 
Vet hver og en av oss hva den er? 
 

I min søken etter Kristiansundskvalitet-
en har jeg vært i kontakt med mange 
som jobber i kommunens tjenestepro-
duksjon. Samtlige har, som seg hør og 
bør, brukeren i fokus og kjemper en 
daglig kamp med andre avdelinger og 
enheter for å holde på og forsterke sine 
ressurser. Jeg er overbevist om at denne 
knappheten tapper oss for energi. Ved 
å gjøre noen grep skal vi få tatt vekk 
flaskehalsene og levert et rettferdig  
tjenestenivå til alle behovsgrupper.

Gang på gang har jeg vært vitne til 
strålende utført arbeid i våre mange en-
heter. Vi skaper gode øyeblikk og trygg-
het for våre brukere og innbyggere hver 
eneste dag, selv om mange tar vår inn-
sats som en selvfølge.
 
Når vi får kontroll på flaskehalsene og 
balansert tjenestekvaliteten vil vi være 
organisert på en måte som gjør at om vi 
øker vanntrykket, kommer det litt mer 
vann i alle kraner.
 
Årsrapporten gir oss alle god innsikt i 
våre mål og prestasjoner. Jeg anbefaler 
at alle leser denne.  

I hverdagen kan man bli farget av ut-
fordringene som står i kø, men i sum 
utretter vi alle tjenester som inngår i et 
komplekst helhetstilbud for alle i Kris-
tiansund og omegn. I sum et meget 
godt tilbud. Takk til alle for at dere lev-
erer det hver eneste dag. 

Av Arne Ingebrigtsen,  rådmann 

 Ved å gjøre 
noen grep skal vi 

få tatt vekk flaskehalsene 
og levert et rettferdig  

tjenestenivå til alle 
behovsgrupper 
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Utlyste stillininger pr. 11. mai Se Kristiansund.no for fullstendig utlysning. 

EKSTERNT

Barn, familie og helse
• 100% teamkoordinator (barnevern), fast
• 100% barnevernkurator, vikariat
Frist: 15. juni 2015

Plan- og byggesak
• Plan- og byggesakssjef, fast
Frist: 17. juni 2015

Bo- og dagtilbud
• 2 x 100% vernepleier, Eventyrveien, fast
• 100% miljøterapeut, Naustveien, fast
• 80% miljøterapeut, Bekkefaret 12, fast
Frist: 22. juni 2015

Barnehagene i Kristiansund
• Midlertidige assistenter driftsåret 2015/2016
Frist: 15. juni 2015

Gomalandet skole
• 100% miljøterapeut, fast
Frist: 20. juni 2015

Utlyste stillinger                                         Tekst: Laila Karlsvik personalrådgiver

Konstituert kommunalsjef ut året
Kjetil Leirbekk (51) er fra 1. 
juni konstituert som kom- 
munalsjef  etter Helge Carlsen, 
som nå har gått over i pensjo- 
nistenes rekker. 

Stillingen utlyses like over sommeren og 
konstitueringen er beregnet ut året.  
 
Som konstituert kommunalsjef skal  
Leirbekk ha spesielt ansvar for oppfølg-
ing av pleie- og omsorgsområdet.
 
Leirbekk er kommunalkandidat med  

videreutdanning i ledelse.  

Han har tidligere jobbet 11 år i Oslo 
kommune som økonomikonsulent/økon-
omisjef i en bydel. Han var 3 år leder 
for hjemmetjenesten i Averøy og har i 5 
år vært enhetsleder for interne tjenest-
er og hjemmetjenestene i kristiansund 
kommune. De siste 3 årene har han 
væøt prosjektleder for samhandlingsre-
formen. 

Tekst: Petter Ingeberg

Nytt om navn                         Tekst: Sølvi Andersen Ness, saksbehandler

ANSETTELSER 
Følgende er ansatt i faste stillinger i april 2015: 
• Nora Nilssen Østby har 01.04.2015 tiltrådt i 50 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten
• Karin Elisabeth Nylander har 07.04.2015 tiltrådt i 100 % stilling som helsesøster ved Barn, familie og helse
• Marit Pettersen har 27.04.2015 tiltrådt i 80 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenest

OPPSIGELSER
Følgende har sagt opp sin faste stillinger med fratredelse i april 2015: 
• Liv Fatland har sagt opp sin 100 % stilling som helsesekretær ved Barn, familie, helse, med fratredelse 01.04.2015
• Marit Pedersen har sagt opp sin 75 % stilling som hjelpepleier ved Kringsjå sykehjem, med fratredelse 01.04.2015
• Torild Christine Sjøsæther har sagt opp 53,52 % still som helsefagarbeider v/Kringsjå sykehjem, fratredelse 01.04.2015
• Anita Stølan har sagt opp sin 100 % stilling som ergoterapeut ved Brasen opptrening, med fratredelse 01.04.2015
• Ellen B. H. Biesmans har sagt om sin 60 % stilling som hjelpepleier ved Psykisk helse, med fratredelse 01.04.2015
• Liv Røstad har sagt opp sin 50 % stilling som assistent ved Dale barneskole, med fratredelse 01.04.2015
• Ingrid Aarsnes har sagt opp sin 15, 5 % stilling som assistent ved Bo- og dagtilbud, med fratredelse 11.04.2015
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I 2014 hadde vi en omfatt- 
ende tjenesteproduksjon, og 
etablerte nye og forbedret 
eksisterende tilbud – hele 
tiden med brukeren i sen-
trum. Vi bidro til samfunns- 
utvikling både lokalt og 
regionalt. Kommunens øko- 
nomiske situasjon er presset, 
og framtiden byr på store ut-
fordringer.

Lederkommentarer
Kristiansund skal være en attraktiv og 
god kommune. Vi tenker muligheter og 
har mye å by på. Les hva ordfører og 
rådmann mener om dette i årsrappor-
ten. 

Om Kristiansund
Kommunen vår er – og skal fortsatt 
være – god å bo i for liten og stor. I 2014 
fikk vi 112 flere innbyggere. Årsrappor-
ten gir deg nøkkeltallene og hva vi har 
å tilby.

Mål og resultater
Resultatene for 2014 viser at vi har  
bidratt til samfunnsutvikling både lokalt 
og regionalt. Dette har vi redegjort for i 
syv «perspektiver» som gir et bilde på 
vår samlede måloppnåelse og utvikling 
knyttet til kommuneplanens samfunns-
del.

Styring og kontroll
Vi oppnådde akseptable resultat på 78,5 
prosent av vedtatte mål- og resultatkrav 

og forbedret vår forvaltningspraksis. 
Vi er en mangfoldig kompetansebedrift, 
og turnover i 2014 viser at vi både evner 
å beholde kompetanse samtidig som vi 
har en sunn og nyttig fornying av ar-
beidsstokken. Årsrapporten forteller deg 
hvordan.

Framtidsutsikter
Hvilke tjenester skal vi tilby? Dette er 
ett av fire sentrale spørsmål som inngår 
i vår framtidsanalyse.

Årsregnskapet
Beretningen viser inntekter og utgifter 
knyttet til tjenestene vi tilbyr og hvordan 
vi forvalter våre midler. Vi har en presset 
økonomisk situasjon, og det er besluttet 
iverksatt betydelige grep for å gjenvinne 
økonomisk handlefrihet.

Rammeområdene
Vi hadde en omfattende tjenestepro-
duksjon i 2014, og etablerte nye og 
forbedret eksisterende tilbud – hele tid-
en med brukeren i sentrum. Rapporter-
ing i forhold til administrativ styring og 
informasjon om rammeområdene finner 
du i siste del av årsrapporten.

Siste år i papirversjon 
Dette er siste året kommunen lager pa-
pirversjon av årsrapporten. Fra og med 
neste år blir den kun produsert i digital 
versjon.

Mobilbasert innbyggerversjon

Det er i år utviklet en egen versjon tilpasset 
mobil og nettbrett, hvor hovedinnholdet i  

årsrapporten kan lastes ned.

Last ned årsrapporten her
• Lenke til årsrapporten 2014

Tekst: Vibeke Grønvik, redaktør 

Årsrapport 2014

Årsrapport 2014 er noe omarbeidet i forhold til tidligere år. Den overordnede strukturen  
er endret og tilpasset krav til oppbygging innført for statlige virksomheter. Det er  

grunn til å forvente at tilsvarende strukturkrav også kommer for kommuner. 

http://www.kristiansund.kommune.no/arsrapport/arsrapport-2014.48065.aspx
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Tankskipet Heidrun B legger 
ut på en lang reise som var-
er i 30 år, og den kommer til 
å inneholde verdifulle laster 
med olje. Den siste pit-stop 
hadde tankeren ved Umoe 
Sterkoders anlegg på Dale 
der 60 personer gjorde de 
siste arbeider før avreise til 
Haltenbanken.

Før ankomst Kristiansund hadde tank-
skipet blitt tauet i 59 døgn med to neder-
landske slepebåter fra Samsung-verftet 
i Sør-Korea, via Aden, Suez, Malta og 
Malaga. 

De siste testene måtte operatørselska-
pet Statoil og partnerne gjøre unna i 
Kristiansund. 

Alt er nytt, men noen små ting fungerer 
ikke som det skal. Derfor dukket denne 
ekstrajobben opp som en liten overras-
kelse i oljebyen, og den ble svært velly-
kket gjennomført.

-Her i Kristiansund er det en fantastisk 
gjestfrihet, og vi sparer penger med å 
gjøre det her, sier Øyvind Sand i Stat- 
oil, som har fulgt byggeprosessen i Asia 

gjennom halvannet år.

Involverte parter lokalt har vært Umoe 
Sterkoder som eier fasilitetene. Eureka 
og Alf Michael Sæther har styrt prosjek-
tet ved anlegget, og bakom spiller Off-
shore Network og Bjørnar Loe en viktig 
rolle med å bemanne med kompetent 
arbeidskraft.

Ingen tvil om at nettverket i Kristian-
sund svingte seg rundt effektivt og 
fikk alt på plass. Det var et kort varsel 
på arbeidene. Utøvende disipliner var 
sveis, stillas, rør og elektro. Et av byens   
hoteller sørger for at måltidene er på 
plass.

Heidrun-feltet har pro-
dusert olje og gass i 20 
år allerede, og med nytt 
tankskip på plass kan det 
selges petroleum i 30 år 
fremover. Oljen går med 
lasteskip til raffinerier 
som Mongstad og Tetney i 
Storbritannia. Siden plat-
tformen ikke har lagring, 
er det et bøyelasteskip 
som ligger stand by. 

Heidrun er verdens 
største flytende betongplat-
tform som er forankret til havbun-
nen med strekkstag. Den er opp- 
ankret 175 kilometer nord for Kristian-
sund. Det er ennå store reserver igjen 
i Heidrun-feltet, både av olje og gass. 
Den lever opp til sitt norrøne navn som 
“utømmelig”.
 
Heidrun B er et monsterskip, eller kan-
skje vi kan si at det blir en installasjon, 
og har en lengde på 250 meter og bred-
den er 46 meter. Det er lagerplass til 

850 000 fat olje. Prisen på skipet er 1,4 
milliarder kroner.

Kommunens ledelse ble invitert om 
bord til en omvisning torsdag 20. mai. 
Ordfører Kjell Neergaard overrakte en 
crest med byvåpenet til sjefen om bord 
i Heidrun B, til et minne om besøket og 
oppdraget - og slik at ingen glemmer at 
Kristiansund er basebyen for feltet. 

Om bord i Heidrun B vil det til en hver 
tid arbeide elleve personer med å laste 
og losse olje.
 

Tekst: Helge Hegerberg
Foto: Petter Ingeberg

Siste landligge på 30 år

Heidrun B er ca 250 meter langt, 46 meter bredt og har en lastekapasitet på 850 000 fat olje

Etter 59 døgns slep kom skipet Kristiansund 18. mai

Gjestene fikk testet høydeskrekken da de 
skulle ombord. Adkomsten gikk via et høyt 

trappetårn og til slutt en bratt leider. 
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Ny master i petroleumslogistikk

Styring gjennom koordinert planverk                     

Styring gjennom plan er 
demokratisk, og effektivt på 
lang sikt. Koordinert planleg-

ging av samfunnsutviklinga 
kommuner i mellom er også 
bedre enn hver for seg. 

Fylkeskommunen møtte i begynnelsen 
av juni flere planleggere fra Nordmøre. 
Dette for å diskutere samarbeid og 
hvordan vi kan bruke felles datagrunnlag 
når kommunene skal lage planstrategier 
etter valget til høsten. Planstrategiene 
skal prioritere kommunenes planarbeid 
i kommende fireårsperiode. 

Felles planstrategiarbeid blir også viktig 
i fortsettelsen av byregionprogrammet 
til høsten. Særlig viktig blir det når man 
også skal diskutere endringer i kom-
munestrukturen.  

I forbindelse med tettere samarbeid om 
tjenesteytingen overfor innbyggere og 
næringsliv, er det også viktig å koordi-
nere den kommunale planleggingen.

Tekst: Odd Arild Bugge, kommuneplanlegger
Foto: Petter Ingeberg

Foran fra venstre: Ole Helge Haugen, Johnny Loen, og Oddny Wiggen fra fylkeskommunen. 
Bak fra venstre: Bern Olav Simonsen (Aure),  Gregus Kristensen (Averøy), Odd-Arild Bugge 
(Kristiansund), Anne-Merete Halpern (fylkeskommunen), Maxim Galashevskiy (Averøy) og Per 
Gunnar Løseth (Tingvoll)

Høgskolen i Molde åpner en 
toårig internasjonal master-
grad innen petroleumslogis-

tikk. Også olje-
byen Kristiansund 
blir studiested for 
dette nye tilbudet 
for både norske 
og internasjonale 
studenter.

Programmet ble lansert 
fredag 29. mai av profes-
sorene i petroleumslogis-
tikk Irina Gribkovskaia i 
Molde og Yuri Shcherba-
nin ved Gubkin univer-
sitet for olje og gass i 
Moskva. 

Masterprogrammet i pe-
troleumslogistikk skiller 
seg ut fra vanlige mas-
terprogram i logistikk 
ved at det har flere  
emner knyttet til olje- 
og gassindustrien. Pro-
grammet tar sikte på å 
gi grundige analyser og 

forståelse av problemer, utfordringer og 
løsninger knyttet til alle deler av forsyn-

ingskjedene innen olje- og gassindus-
trien på land og det som skjer offshore. 
Det vil si leting, innkjøp, produksjons-
planlegging, lagerstyring og nedstrøms 
distribusjonsplanlegging. 

Sammen med kunnskap om et bredt 
spekter av logistikkemner, vil program-
met også gi en forståelse av energisit-
uasjonen i verden og sammenlignbare 
eksisterende fornybare energikilder.

Studiet krever en godkjent bachelorgrad 
i logistikk, informatikk, økonomiske og 
administrative fag eller ingeniørfag, som 
for eksempel petroleumsingeniør. Studi-
et er organisert som et heltidsstudium 
over to år.

Undervisning og seminar vil i hovedsak 
finne sted i Molde og med noen sam-
linger i Kristiansund. Studentene vil 
skrive masteroppgave i det fjerde se-
mesteret enten i Molde eller Kristian-
sund.

Tekst: Helge Hegerberg, olje-/energirådgiver
Foto: Jens Petter Straumsheim

Foredragsholdere ved åpningen av master petroleumslogistikk 
i Molde. Oljerådgiver Helge Hegerberg i Kristiansund kom-

mune (t.v.), professor i petroleumslogistikk Irina Gribkovskaia, 
direktør i logistikk i Statoil, Erik Hauge, og direktør i teknologi i 

Gassco, Thorbjørn Svendsen. 
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“Lån” av bilder fra internett kan bli dyrt

Man skal være ganske så 
forsiktig når man “låner” 
bilder fra internett. Noen 
bilder kan brukes fritt, men 
det er også svært mange 
bilder der rettighetshaver 
har satt betingelser for gjen-
bruk. Det fikk en av skolene 
våre nylig erfare. Foreldre-
gruppen “lånte” et bilde fra 

internett til bruk på invitas-
jonen til et 17. mai arrange-
ment. Skolen fikk like etter 
et skarpt brev og en faktura 
på 7 500 kroner for urett-
messig bildebruk.

Reglne  er slik at man må eie eller ha ret-
tigheter til bilder man publiserer. Dette 
kommer av at det er fotografen som eier 
bildet. Så hvis man bruker et bilde hen-

tet fra et nettsted, kan man risikere å 
bli bedt om å fjerne det eller få krav om 
betale for bruken av bildet. Hovedrege-
len er at man alltid må innhente tilla-
telse før man bruker andres bilder. Noen 
ganger får man tillatlse til fri bruk. Andre 
ganger koster det penger. 

Det finnes også flere tjenester som til-
byr bilder gratis. Her er en oversikt over 
noen av dem. Det er viktig at du les-
er om rettighetene som er knyttet til 
bildene, da det er noen som stiller visse 
krav til bruken av dem. Noen krever at 
man nevner fotograf, ikke har en kom-
mersiell nettside eller lignende. Følge 
linken til det opprinnelige bildet – for å 
gjøre alt korrekt i forhold til copyrighten.

Google Images
Wikimedia Commons
FreeDigitalPhotos.net
morgueFile
stock.xchng
Freepixels
Image * After
PDPhoto
Everystockphoto
Bigfoto

Tekst og foto: Petter Ingeberg

På 1800 tallet 
var det mange 
spanske sjø-
folk i Kristian-
sund. Dette 
på grunn av 
stor eksport 
av klippfisk til 
Spania. En del 
av 1800-tallet 
blir derfor kalt 
«spansketid-
en» i lokalhis-
torien.

I perioden fra 
1838 til 1891 
var det et of-
fentlig grav- 

sted i Øverparken på Kirkelandet, vis a 
vis Kirktomta.  

På dette gravstedet var det også et eget 
område for spanske sjøfolk som døde i 
Kristiansund. Det sies at som følge av 
lite jordsmonn, så ble det spedd på med 
spansk jord, ballastjord som de skutene 
hadde med fra Spania. 

Minnesmerket over «Spanskegravste-
det» viser en typisk 1800-talls skonnert.  

Minnesmerket er gitt til kommunen av 
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nord-
møre.  

Underlaget er opparbeidet av kom-
munen. Belegningssteinen er gammel 
brostein som tidligere lå i den gam-
le Storkaia. Minnesmerket er laget av 
Brødrene Strand Stenhuggeri på Eide. 
Minnesmerket ble overlevert og avduket 
30. mai 2015.

Tekst og foto: Petter Ingeberg

Nytt minnesmerke på Kirkelandet
Lørdag 30. mai ble det nye minnesmerket i parken på 
Kirkelandet avduket. Minnesmerket omhandler spanske- 
tiden i Kristiansund og at det i dette området var en en egen 
lund  der spanske sjøfolk ble gravlagt. Minnesmerket ble 
avduket av fungerende ordfører Kjell Neergaard.  
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Remlan - en perle på Nordlandet

Remlan er en av Kristian-
sund sine mange statlige 
sikra områder. Remlan ligger 
på sørvestsiden av Nordlan-
det og det eneste sjønære 
friluftsområdet beboerne i 
området har tilgang til. 
 
Barnebasen ligger i nærheten, men er et 
opparbeidet badeområde for de minste 
barna og deres familier. 

Remlan brukes mye som område for 
rekreasjon, grilling, bading og stuping 
fra bergan. Området har fine svaberg 
med rester etter klippfisktørking. 

De oppmurte stiene ble brukt til å kjøre 
trillebår på, og til å gå på når man bar 
fisk på ryggen. Stiene ble oppmurt på 
1930 – tallet, mens noen av trehusbe-
byggelsen i området er fra 1700/1800 
- tallet.  

Smedvika og Remlan velforening har 
sørget for å rydde området for både søp-
pel og tang til sommeren, holde vege-
tasjonen nede, følge med badeflåten og 
lagt til rette for sankthansfeiring. 

På sikt håper de å få bygd opp lehus/
gapahuk som kan brukes til læring i fri-
luft for skolebarn og barnehagebarn.  
 
I forbindelse med forvaltningsplan for 
statlig sikra friluftsområder i Kristian-
sund for 2014–2018 fikk kommunen 
tilskudd til både informasjonstavle, 
livbøye, reparering av badeflåte, re-
habilitering av trillebårstier, innkjøp av 
benker og opparbeiding av parkerings- 
plass. Arbeidet har vært gjort i tett sa-
marbeid mellom Smedvika og Remlan 
velforening, Nordmøre museum og kom-
munen. Den aktiv og dyktige velforenin-
ga har kommet med gode innspill og 
synliggjort hvor viktig dette friluftsom-
rådet er for innbyggerne i Kristiansund. 

Når badeflåten settes ut og sommeren 
kommer for fult er det bare å ta turen 
ned til Remlan. Informasjonstavla gir et 
historisk tilbakeblikk og et kveldsbad fra 
bergan på Remlan  gir velvære for kropp 
og sjel. God sommer!

Tekst og foto: Bente Elshaug, 
folkehelsekoordinator

Fysisk aktivitet gir overskudd

Sommerferien er like om 
hjørnet og Frisklivssentralen 
har vært gjennom første 
halvdel av 2015 med stor på-
gang og mange aktiviteter. 
Hovedbudskapet er at fysisk 
aktivitet gir helsegevinst.  

Stor suksess var blant annet årets 
markering av Verdens Aktivitets-
dag. Mange tok turen innom Ner-
parken og deltok på en aktiv lunsj 
med fysisk aktivitet, lek og moro. 
 
StikkUt startet 1. mai og har hatt 
rekordmange besøk på flere av 
sine turmål. Frisklivssentralen op-
pfordrer alle til å oppsøke alle de 
fantastiske turområdene vi har i 
nærområdet. For mer informasjon 
og turbeskrivelser, gå inn på www.
stikkut.no. 
 
Fysisk aktivitet gir overskudd i 
hverdagen og god helse. Du kan 

være fysisk aktiv ved å bruke kroppen i 
arbeid, på vei til og fra arbeid, turer, lek 
og trening. Voksne som i utgangspunk-
tet er lite fysisk aktive, vil ha en betyde-
lig helsegevinst ved å øke hverdagsak-
tiviteten. Det er kun kreativiteten som 

setter begrensning for hvordan man kan 
få rom for mer fysisk aktivitet i en travel 
hverdag. 
 
Hver fredag kan alle mellom 18 og 67 
år delta på Frisklivssentralens trening 
kl. 09.00-10.00. Oppmøte ved Beste- 
mors Hage. Dette er et lavterskeltilbud 
for alle som ønsker å komme i gang med 
fysisk aktivitet, møte nye mennesker og 
få en fin start på dagen. Treningen blir 
lagt opp etter hvem som kommer. 
 
Frisklivssentralen starter nye grupper til 
høsten og tar i mot nye henvendelser 
hele året. Til høsten starter nye grupper 
innen både fysisk aktivitet, BraMat og 
røykeslutt. Ta kontakt med Frisklivssen-
tralen via mail eller Facebook. 
 
Tekst: Ida Elise Hansen, frisklivsveileder
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24 528 innbyggere pr. 1. april 

Til Trondheim på barnehagebefaring

Folketallet i Kristiansund har 
økt med 21 siden 1. januar i 
år og utgjør 24 528 personer 
per 1. april. Dette går frem av 
en fersk statistikk utgitt av 
Statistisk Sentralbyrå (SSB). 
Molde har 26 467 (+75) og 
Ålesund 46 479 (+163). 
 
Statistikken er lagt ut på SSB sine nett-
sider og viser folkemengden for hele 

landet. På statistikken er det er mulig å 
klikke seg videre til det enkelte fylke og 
til den enkelte kommune.

Det er Sunndal som har størst vekst 
på Nordmøre.  Syv av Nordmørskom-
munene har økt innbyggertall, en er 
uendret og tre har nedgang. Størst ned-
gang har Aure (-24). For hele Nordmøre 
er det en økning på 72 personer og en 
total befolkningsmengde på 61 933. 

Folketallet på Nordmøre per 1. april er 
slik, sortert etter antall:

1. januar Endring 1. april

Kristiansund 24 507 21 24 528

Sunndal 7 155 40 7 195

Surnadal 5 976 0 5 976

Averøy 5 794 6 5 800

Aure 3 549 -24 3 525

Eide 3 463 4 3 467

Tingvoll 3 090 21 3 111

Gjemnes 2 580 1 2 581

Smøla 2 146 -4 2 142

Rindal 2 038 9 2 047

Halsa 1 563 -2 1 561

Nordmøre 61 861 72 61 933

Molde 26 392 75 26 467

Ålesund 46 316 163 46 479
 
SSB melder videre at folketallet i Norge 
var 5 177 000 pr 1. april. Dette tilsvarer 
en vekst på 0,2 prosent. Folkeveksten 
var om lag 4 100 lavere enn i samme 
kvartal i fjor og er den laveste i første 
kvartal siden 2007. 

Tekst og foto: Petter Ingeberg 

Tirsdag 26 mai var plan-
leggingsgruppen for ny 
kommunal barnehage i Ka-
rihola på befaring i nye Aasta- 
hagen barnehage i Trond-
heim. Barnehagen startet 
driften i 2005, i første etas-
je på Persaunet sykehjem. I 
august 2014 flyttet de over i 
en helt ny, og større bygning 
i samme nærmiljø.
 
Planleggingsgruppen besøke akkurat 
denne barnehagen da den er på samme 
størrelse som den vi har under planleg-

ging i Tarev-
eien 4, og 
har derfor sto 
overfør ings- 
verdi for vårt 
prosjekt.

E n h e t s l e d -
er Astrid 
S ø r e n s e n 
Røkke viste 
de besøkende 
rundt og delte 
raust sine er-

faringer fra det å drive en barnehage- 
enhet på denne størrelsen.

Rådgiver Magnhild Nordal Eggesbø og 
seniorrådgiver Vidar Kvamstad fra råd-
mannens fagstab ga en grundig inn-
føring i hvordan Trondheim kommune 
planlegger, og gjennomfører sine pros-
jekter. De gjorde også rede for kom-
munens funksjons- og arealprogram 
for nye barnehager. Programmet gir 
føringer og inspirasjon til de som skal 
planlegge, og utvikle nye barnehagean-
legg slik at barn, personalet, foreldre og 

innbyggerne blir stolte av barnehagene 
og benytter disse som en pedagogisk, 
sosial og kulturell ressurs. De har siden 
2005 planlagt og gjennomført prosjekter 
med totalt 75 nye barnehagebygg. 

Kristiasundsdelegasjonen presenterte 
sitt prosjekt, og fikk nyttige tilbake-
meldinger som tas med videre i proses-
sen med ny barnehage i Kristiansund.

Planleggingsgruppen
Planleggingsgruppen for ny barnehage i 
Tareveien består av 14 personer og av 
disse var følgende med på befaringen 
til Trondheim: Reidun Myrstad (Stella 
Maris kulturbarnehage), Merete H. Thor-
modsen (Karihola barnehage), Christine 
Reitan (kommunalsjef), Odd-Arild O. 
Larsen (prosjektleder), Ingrid Nordsk-
ag (vernetjenesten) Bjørn Tore Schrøen 
(Utdanningsforbundet), Bjørn Blak-
stad (barnehagenes foreldreråd) Ola H. 
Grønset (Eiendomsdrift) Knut A. Stai 
(eiendomsdrift) og Clovis Lopez Augusto 
(eiendomsdrift) 

Tekst og foto: Odd Arild Larsen, prosjektleder
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Kommunereform - utredning av 13 alternativ

Orkidékommunene start-
er nå en felles utredning av 
mulige fremtidige kommun-
er på Nordmøre. Til sammen 
13 alternativer utredes, og 
sluttrapportene skal være 
ferdig i starten av november.

Det er Telemarksforskning som gjen-
nomfører utredningen for Nordmøre 
Næringsråd, som er administrasjon for 
Orkidé. Telemarksforskning har nettopp 
gjennomført en sammenlignbar utred-
ning for kommunene i Romsdal Region-
råd.

Utreder bredt
-Når vi får utredet 12 alternativer, så er 
det for å få en bred vurdering som ikke 
avgrenser diskusjonen for mye i denne 
fasen, sier Roland Mauseth, prosessled-
er for kommunereformen på Nordmøre. 
Samtidig er man enige om å bare utre-
de de alternativene som hver involvert 
kommune samtykker i å ha med.

-Dette betyr at i et alternativ med for 
eksempel tre kommuner kan to kom-
muner ha bedt spesielt om at det utre-
des, og den tredje kommunen har sagt 
at det er greit, forklarer Mauseth. Alter-
nativene sier dermed mer om det sam-
lede mulighetsrommet enn hvilken ret-
ning hver kommune ser for seg på dette 
tidspunktet. Det vil den videre proses-
sen si mer om.

Storkommune er prinsipiell 
basis for utredningen
 Grunnlaget for hele utredningen er 
«Storkommune Nordmøre». Også her er 
kommunene med på prinsipielt grunnlag 
med mindre de selv har ønsket å stå 
utenfor. Alternativet består av alle Nord-
mørskommunene minus Sunndal og 
Rindal som har vedtak om å ikke være 
med på dette.

Utredningen inkluderer også grense- 
alternativer mot Nesset i Romsdal samt 
Oppdal, Hemne og Hitra i Sør-Trøndelag. 
Gjemnes, Sunndal og Eide har i tillegg 
deltatt i utredningen i Romsdal, og får 
nå sammenlignbare rapporter fra Tele-
marksforsking for begge regioner.

Oversikt over alternativene
• Storkommune Nordmøre: Kristian-

sund, Averøy, Eide, Gjemnes, Ting-
voll, Aure, Smøla, Halsa og Surnadal

• 7 kommuner: Kristiansund-Averøy - 
Gjemnes-Tingvoll-Halsa-Aure-Smøla

• 6 kommuner: Kristiansund-Averøy- 
Halsa-Gjemnes-Tingvoll-Eide

• 4 kommuner: Kristiansund-Averøy- 
Gjemnes-Tingvoll

• 3 kommuner: Aure-Smøla-Halsa
• 3 kommuner: Averøy-Eide-Fræna
• 2 kommuner: Averøy og Eide
• 2 kommuner: Surnadal-Halsa
• 2 kommuner: Surnadal-Rindal
• 2 kommuner: Sunndal-Surnadal
• Grensekommune: Sunndal-Nes-

set-Tingvoll

• Grensekommune: Sunndal-Oppdal
• Grensekommune: Hemne-Hitra- 

Aure-Smøla-Halsa

-I tillegg får noen kommuner utarbei-
det en 0-punktsanalyse. Detter for å 
kartlegge konsekvenser dersom kom-
munen fortsatt består på egen hånd, 
opplyser Mauseth.

Alle følger løp 2 i reformen
De tre regionene i Møre og Romsdal har 
valgt ulik tilnærming til reformarbeidet. 
Selv om Nordmørskommunene starter 
sin utredning først nå, følger de likevel 
den overordnede tidsplanen for løp 2 i 
kommunereformen (se faktaboks)

-Vi vil få sluttrapporter fra Telemarks-
forskning helt i starten av november, og 
i tillegg vil det komme to delrapporter i 
siste halvdel av juni og to delrapporter 
utover høsten. Andre aktiviteter i kom-
munereformarbeidet vil delvis foregå 
parallelt med de faglige utredningene. 
Tidsplanen legger dermed til rette for 
vedtak i kommunestyrene første halvår 
2016 og endelig vedtak i Stortinget 
våren 2017, som planlagt, sier Mauseth.

FAKTA
Kommunereform Nordmøre
• Kommunal- og moderniseringsdepar-

tementet har lagt opp til to mulige 
løp i kommunereformen, med hver 
sin fremdriftsplan.

• Utredningen for Nordmørskom-
munene skjer i henhold til løp 2, der 
kommunene har frist til i juli 2016 
med å fatte vedtak om sammen-
slåing.

• Endelig vedtak i Stortinget vil da skje 
før sommeren 2017.

• Departementet legger til grunn at 
sammenslåingene som et utgang-
spunkt vil iverksettes senest fra 1. 
januar 2020.

• Ved lokalt ønske om det, kan enkelte 
sammenslåinger iverksettes fra 1. 
januar 2019. Dette avhenger av 
hvor langt de ulike kommunene har 
kommet i sine prosesser.

Tekst: Roland Mauseth, prosessleder  
Nordmøre næringsråd
Foto: Petter Ingeberg
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Innbyggerundersøkelse - kommunereformen

Bylivskartlegging

Nå kartlegger og tolker vi 
hvordan folk bruker gatene 
og byrommet. Mandag 8. 
og tirsdag 9. juni gikk kom-
munen i gang med en kom-
binasjon av kurs, telling, 
kartlegging, tolking og sen-
trumsplanlegging. 

Et tellekorps av byplanleggere og andre 
var ut i felten for å observere og lære.
-Vi gjør det for å finne ut hvor folk op-
pholder og beveger seg, for å gi oss et 
grunnlag for å utvikle en enda flottere 
by, sier byplanlegger Odd Arild Bugge. 
Vi skal få svar på: hvor mange, hvor, 
hvem, hvor lenge, og hva!

Arkitektstjerne
Ewa Westermark fra Gehl architects fra 
Malmø/København var hyret inn for å 
lære deltakerne en metodikk for studi-
um av byliv. Gehl architect har ledet 
byutviklingsprosjekter over hele verden, 
i byer som Mexico, New York og Køben-
havn. Nå også Kristiansund!

8. juni ble gruppen kurset på rådguset 
og 9. juni var det feltøvelser for å regi- 
strere, telle litt samt noen intervjue om 
hvordan folk bruker byen. 
 
Lokal arbeidsgruppe
Kartleggingen er en del av Byen som 

regional motor, fylkeskommunens pros-
jekt for byutvikling, og går over fem år. 
Kristiansund har opprettet en egen ar-
beidsgruppe med Odd-Arild Bugge som 
leder. I første fase av prosjektet har fyl-
keskommunen inngått avtale med Price-
WaterhouseCoopers og Gehl Architects 
om faglig kompetanseheving og rådg-
ivning.
Fylkeskommunen bidrar faglig og økon-
omisk, mens bykommunene har ansvar 
for å planlegge, prioritere og gjennom-
føre de lokale tiltakene.
Ved å styrke de tre byene som region-
ale motorer, er argumentet at helefylket 
også blir mer attraktiv. Vekst i byene, 
skaper vekst i omlandet og i regionen 
rundt. Målet er at prosjektet skal munne 
ut i en strategi med konkrete tiltak i hver 
by. Hovedfokus i prosjektet er attraktive 
bysentrum, utdanningsmiljø og sam-
ferdsel.
 
Tekst: Kristin Vestly/petter Ingeberg 
Foto: Petter  Ingeberg 

F.v. Johan Kinderberg (plan og byggesak), 
Maren Alvheim (kommunalteknikk), Gry 
Halvorsen (M & R fylke), Odd Arild Bugge 

(byplanlegger), Iren Hope Rønhovde (Kom-
vekst), Torleiv Fagerlie , Geir Aakvik og Per 
Gunnar Aasprong (plan og byggesak), Foran 
Camilla Haltbakk (kultur) og  Ewa Wester-

mark (Gehl architects)

Har du meninger om kommu-
nereformen? Hva er viktig for 
deg som innbygger dersom 
Kristiansund blir del av en ny 
og større kommune, og hvil-
ke kommuner mener du kan 
være aktuelle for sammen-
slåing? Fra 11. juni har du 
muligheten til å si din men-
ing i en telefonundersøkelse. 
De som ønsker det kan også  
besvare undersøkelsen elek-
tronisk. 

-Kommunen ønsker å få vite mer om 
dine og andre innbyggeres holdninger 

til kommunereformen. Ikke minst er det 
interessant å få vite hva du mener om 
alternativene som er oppe til diskusjon 
i vårt område, sier fungerende ordfører 
Kjell Neergaard.
 
Tilpasset Kristiansund
Det er Telemarksforskning og Norstat 
som gjennomfører undersøkelsen for 
kommunene. Det gjør de på oppdrag fra 
Aure, Smøla, Halsa, Rindal, Surnadal, 
Averøy, Kristiansund og Tingvoll. Kom-
munene  samarbeider om opplegget, 
men spørsmålene er tilpasset hver en-
kelt kommune. 
 
Starter 11. juni
Fra torsdag 11. juni og i et par uker fre-
mover vil Norstat ringe rundt til et ut-
valg av innbyggerne i Kristiansund.
-Vi håper at flest mulig tar telefonen, 
og benytter muligheten til å si sin men-
ing. Norstat ringer fra nummer 73 10 21 
00, slik at du kan se når det er de som 
ringer, sier Roland Mauseth prosessleder 
for kommunereformen på Nordmøre. In-
tervjuet tar omlag fem minutter.
 
Hva spør Norstat om?
- I løpet av de fem minuttene får du an-
ledning til å si litt om dine holdninger 
til kommunesammenslåing, litt om geo-

grafisk tilhørighet og aktuelle sammen-
slåingsalternativer i ditt område. Den 
som ringer, vil også spørre om hva du 
tenker om blant annet tjenestetilbud og 
lokaldemokrati i dagens kommune og i 
en eventuell ny og større kommune, sier 
Mauseth.

Både telefon og internettI 
tillegg til telefonundersøkelsen legger 
Kristiansund også ut en tilsvarende 
elektronisk undersøkelse på Kristian-
sund.no. Dermed kan enda flere inn-
byggere si sin mening om reformen.  
-Den elektroniske undersøkelsen er i 
prinsippet lik telefonundersøkelsen, men 
her blir det i tillegg mulighet til å be-
grunne svarene  ved å skrive inn kom-
mentarer, sier Mauseth.  Internettvers-
jonen er tilgjengelig fra 11. til 27. juni

Her er lenke til den elektroniske  
undersøkelsen
 
Rapport kommer i sommer
Ut fra svarene vil Telemarksforskning 
sette sammen en ferdig rapport. Den 
blir offentliggjort senere i sommer. Rap-
porten blir med som en del av det videre 
beslutningsgrunnlaget i kommunerefor-
men, sier ordfører Kjell Neergaard.

Tekst: Roland Mauseth/Petter Ingeberg 

http://www.survey-xact.no/LinkCollector%3Fkey%3DAT9T47LQ3195
http://www.survey-xact.no/LinkCollector%3Fkey%3DAT9T47LQ3195
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Forenklinger i byggesaksforskriften 

Fra 1. juli kan flere bygge- 
tiltak settes i gang uten 
søknad. Her er oversikten. 
Den som skal bygge har ansvar for å sjekke at 
tiltaket ikke kommer i strid med plan- og byg-
ningsloven, gjeldende planer/annet regelverk.
Her er en oversikt over tiltak som kan føres 
opp uten å søke, og informasjon om andre 
endringer som gjør det enklere for den som 
ønsker å bygge. Tiltakene kan oppføres uten 

søknad (i reg. område på bebygd eiendom): 

Frittliggende bygning inntil 50 m2 
Frittliggende bygning på bebygd eiendom 
(bolig/næring/industri) på inntil 50 m2 med 
avstand minimum 1,0 m fra nabogrensen kan 
settes i gang uten søknad, men forutsetter at
• Maks mønehøyde er 4,0 m og gesims- 

høyde er 3,0 m målt fra ferdig planert ter-
rengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

• Bygningen må være i én etasje og kan 
ikke underbygges med kjeller.

• Bygningen brukes som feks garasje, 
uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, 
veksthus eller dukkestue.

• Bygningen kan ikke inneholde bebo- 
elsesrom som kjøkken, stue, soverom 

eller våtrom eller brukes til overnatting. 
 
Vegloven har bestemmelser om feks.  avkjør- 
ing, frisiktsoner og avstand til veimidte, som 
må følges. Tiltaket kan ikke oppføres i bygge-
forbudssonen etter jernbaneloven § 10. Byg-
ningen må heller ikke plasseres over vann- og 
avløpsledninger.  (I de fleste regulerte om-
råder vil det være angitt en byggegrense og 
utnyttingsgrad. Tiltak unntatt søknadsplikt 
forutsettes plassert i forhold til gitte byg-
gegrense, være innenfor utnyttingsgraden og 
i tråd med formål eiendommen er regulert til 
eks. bolig, næring, industri).

Tiltakshaver skal informere kommunen om 
bygningens plassering når den er ferdigstilt, 
slik at plasseringen kan føres inn i kommun-
ens kartgrunnlag.

Tilbygg inntil 15 m2

Fra 1. juli er det ikke nødvendig å søke om 
å oppføre tilbygg på inntil 15 m2. Slike til-
bygg skal ikke inneholde rom for varig 
opphold (stue, kjøkken, soverom og ar-

beidsrom i enebolig/leilighet) og må ha en 
avstand fra nabogrense på minimum 4,0 
meter.  Eksempler på tilbygg som er unntatt 
søknadsplikten er for eksempel balkong, ve-
randa og lignende, åpent overbygget inngangs- 
parti eller ved- og sykkelbod. 
Det må også her tas hensyn til veglova. (for 
kommunal vei i regulerte områder vil byg-
geavstand være 15 meter fra veimidte der det 
ikke er angitt spesifikk byggegrense mot vei. 
For riksvei er avstand 50 meter).
Tiltakshaver skal informere kommunen om til-
byggets plassering når det er ferdigstilt, slik 
at plasseringen kan føres inn i kommunens 
kartgrunnlag. 

Rep. bygningstek. installasjoner
Reparasjon av bygningstekniske installasjon-
er som feks ventilasjonsanlegg, sanitæran-
legg og heis, samt varme- og kjøleanlegg er 
unntatt søknadsplikt fra 1. juli. Det er ikke 
lenger forutsetning at reparasjon av installas-
jonen begrenses til installasjonene innenfor 
én bruksenhet (eks. leilighet) eller branncelle. 

Andre endringer unntatt søknadsplikt  
(på bebygd regulert eiendom)
Levegg 
• med høyde inntil 1,8 m og lengde 10,0 m 

inntil 1,0 m fra nabogrense
• med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 

5,0 m i nabogrense.
Antenner 
• Antennesystem med høyde inntil 5,0 m, 

panelantenner montert på vegg med 
høyde inntil 2 m og parabolantenner med 
diameter inntil 1,2 m, er unntatt søknad-
splikt. Det forutsettes at plasseringen 
ikke innebærer fare for personsikkerhet. 
Unntaket gjelder ikke der flere anten-
nesystem skal plasseres på samme sted 
eller på samme fasade.

Mindre støttemur 
• Mindre støttemurer (forstøtningsmurer) 

med høyde inntil 1,0 m og avstand fra 
nabogrense på minst 1,0 m. I tillegg kan 
støttemur på inntil 1,5 m oppføres uten 
søknad hvor avstand til nabogrense er 
minst 4,0 m.

Mindre fylling/planering av terreng
• I spredtbygd strøk kan terrengendringen 

maksimalt avvike 3,0 m fra opprinnelig 
terrengnivå. I tettbygd strøk er begrens- 
ningen 1,5 m. På eiendommer for rekke- 
eller kjedehus og lignende kan avviket 
maks være 0,5 m. Avstand fra fyllingsfot 
til nabogrense må være minst 1,0 m. 
Avvik som er større enn de nevnte krever 
søknad til kommunen og er avhengig av 
tillatelse før endringen kan gjennomføres. 

Tiltakshavers ansvar
Tiltakshaver har selv ansvar for at tiltaket 
ikke strider mot plan- og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter, kommuneplanens are-
aldel/(reguleringsplaner) og gitte tillatelser 
herunder dispensasjoner. Tiltaket må heller 
ikke komme i konflikt med annet regelverk.

Informasjon til naboer
Reglene for nabovarsling er noe endret. Det 
er presisert at det er tilstrekkelig med bruk av 

elektronisk kommunikasjon. Dette innebærer 
at nabovarsel kan sendes via epost. Det er 
fortsatt mulig å benytte seg av registrert post-
sending (rekommandert) eller personlig over-
levering.(Naboer skal sende evt. merknader 
til søker som ved søknad til kommunen skal 
vedlegge merknadene med kommentarer til 
disse).
Forskriften presiserer at der tiltak er avhen-
gig av dispensasjon, skal nabovarslet uttryk-
kelig nevne de bestemmelsene det er behov 
å dispensere fra. Der dispensasjonen berører 
naboens interesser, skal begrunnelsen for dis-
pensasjonssøknaden vedlegges nabovarselet. 
Dersom det går mer enn ett år fra nabovars-
ling til søknad sendes kommunen, må det 
varsles på nytt med mindre det er gitt varsel 
etter plan- og bygningsloven § 12-10. 

Dette innebærer følgende: 
Ved utarbeidelse av reguleringsplan eller om-
rådeplan, skal naboer og gjenboere under-
rettes. Etter plan- og bygningsloven § 12-10 
nytt tredje ledd, skal berørte registrerte grun-
neiere og festere og - så vidt mulig - andre 
rettighetshavere i planområdet og naboer, 
få beskjed om at dette kan være den eneste 
gangen det blir anledning til å komme med 
merknader i byggesaken

Frister for saksbehandling
For å øke forutsigbarheten for den som ønsker 
å bygge og effektivisere byggesaksbehandlin-
gen, har regjeringen innført tidsfrister i flere 
sakskategorier samt gebyrbortfall hvor tids-
fristen ikke overholdes. 
Fra 1. juli skal byggesøknader som innebærer 
dispensasjon fra arealplaner behandles in-
nen 12 uker. Overskridelse av denne fristen 
innebærer som hovedregel at det totale byg-
gesaksgebyret reduseres med 25 % for hver 
påbegynte uke. Dette gjelder også separate 
søknader om dispensasjon.
Søknader om igangsettingstillatelse skal be-
handles av kommunen innen 3 uker. Tiltaket 
kan igangsettes dersom kommunen ikke har 
avgjort søknaden innen fristens utløp. 

Ferdigattest
Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt 
om før 1. januar 1998.
For tiltak der søknad om byggetillatelse ble 
sendt kommunen i perioden fra og med 1. jan-
uar 1998 til og med 30. juni 2010, og det er 
gitt midlertidig brukstillatelse, skal kommunen 
utstede ferdigattest når det enten: 
a) ikke gjenstod alvorlige forhold etter gitt 
midlertidig brukstillatelse, og foretak med 
ansvarsrett for relevant fagområde vurder-
er og avgir erklæring om at de gjenstående 
forholdene er utført i samsvar med byggetil-
latelsen, eller 
b) kun gjenstod forhold av mindre betydning 
etter gitt midlertidig brukstillatelse, og eier 
eller tiltakshaver har gitt erklæring om at 
arbeidene er utført i samsvar med byggetil-
latelsen.
Der det søkes om ferdigattest etter bokstav 
b, avgjør kommunen om gjenstående arbeider 
er av en slik art at bestemmelsen kan brukes.

Tekst: Ulla-Britt Nyborg, fagleder byggesak
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Felleskjøkkenet innfører allergimerking

Felleskjøkkenet vil fra i 
sommer starte merking av 
menyen med de allergener 
som finnes i de rettene som 
tilbys. Dette for å oppfyl-
le gjeldende lovkrav samt 
for å lette hverdagen for al-
lergikere og de som lider 
av  overfølsomhet. Det har 
vært ett stort detektivarbei-
de med å gå gjennom basi-
sproduktene og samle viten 
om disse. Felleskjøkkenet 
har i en periode kunnet opp- 
lyse om de enkelte retters 
innhold av allergener ved 
oppslag i kjøkkenet. Dette 
gjøres nå bedre ved å sup-
plere menyen med disse opp- 
lysningene. 

Dette er ett skritt i retning av mere, og 
mer detaljerte forbrukeropplysninger. 
Når det nå står melk som allergen på 
melkesuppen, så er dette ikke fordi 
kjøkkenet plutselig har begynt å bruke 
melk i melkesuppen, men fordi det er ett 
krav om at dette skal deklareres selv om 
det fremgår av rettens navn. 

Neste skritt blir å merke enkeltpors-
jonene som leveres til hjemmetjenest-
en med de samme opplysninger. Dette 
skjer ut over høsten. 

Arbeidet ta litt tid siden dette gjennom-
føres uten bruk av ekstra ressurser. Det 
tar også tid fordi felleskjøkkenet må 
være helt sikker på at alle opplysnin-
gene er korrekte. 

Felleskjøkkenet vil med utgangspunkt i 
listen under oppfordre de institusjoner 
som har allergikere eller overfølsomme 
brukere, om å se en ekstra gang på de 
produkter som ellers tilbys brukeren. På 
denne måten sikres kvaliteten på det 
helhetlige mattilbud. Se særlig på kost-
tilskudd og helsekostprodukter. 

Det er vanskelig å få helt konkrete tall 
på omfanget og utviklingen av allergi 

og overfølsom-
het. Kildene 
viser at det er 
små geograf-
iske forskjeller 
i utbredelsen 
av allergi og 
overfølsomhet 
i befolkningen 
i Norge. Mange 

land kan vise til et øket bruk av medisin 
mot denne type lidelse. Selv om bildet 
fra de siste få år også viser en stabilis-
ering av nivået for flere europeiske land. 

Felleskjøkkenet er forøvrig, så langt de 
har mulighetn til det,  påpasselig med å 
tilberede maten av friske kvalitetsråvar-
er. Dette er mulig fordi vi kjøkkenet dyk-
tige kokker, og fordi vår produksjonen 
har høy kvalitetsstandard. Som følge av 
dette leveres mat med lavt innhold av 
tilsetningsstoffer.

Allergenmerking 
Det er 14 kategorier ingredienser som 
alltid skal angis i merkingen når de 
brukes i en matvare. Her finner du en 
liste over de 14 ingrediensene som kan 
gi allergiske reaksjoner eller intolerans-
er, og noen eksempler på vanlige mat-
varer med disse ingrediensene. 
Allergene ingredienser kan også finnes i 
en del kosttilskudd og helsekostproduk-
ter. 

• Kornslag som inneholder gluten: 
Det inkluderer hvete, rug, bygg, 
havre, spelt, korasanhvete o.l. Disse 
kornslagene finner du ofte i mat som 
inneholder mel, slik som krutonger, 
brød og bakervarer, kaker, couscous, 
bearbeidede kjøtt- og fiskeprodukter, 
sauser og supper. Kornslaget må 
deklareres, men det er opp til pro-
dusenten om gluten angis i tillegg. 

• Skalldyr: Det inkluderer krabbe,  
hummer, reker, krill, kreps og scampi 
o.l. Skalldyr finner du ofte i salater. 
Disse ingrediensene kan også finnes 
i skalldyr- og fiskeretter, i wokretter, 
sauser og lignende til bruk i thairet-
ter. 

• Egg: Egg finner du ofte i kaker, ma-
jones, sufflé, pasta, paier og noen 
kjøttprodukter, sauser, desserter og 
matvarer som er penslet med egg. 

• Fisk: Fisk finner du ofte i skalldyr- 
og fiskeretter, leverpostei, salat-

dressinger, tapenade, buljong og i 
Worcestersaus. 

• Peanøtter: Peanøtter finner du ofte 
i kjeks, kaker, desserter, sjokolader, 
iskrem, peanøttolje, peanøttsmør, 
asiatiske og orientalske retter. 

• Soya: Soya finner du i tofu, miso, 
tempeh, soyasaus, soyadrikker og 
soyamel o.l. Soya brukes også i noen 
desserter, iskrem, kjøtt- og fiskepro-
dukter, sauser, supper og vegetarpro-
dukter. 

• Melk: Melk finner du i smør, ost, 
fløte, iskrem, desserter, melkepulver, 
yoghurt, supper og sauser o.l. Noen 
matvarer er penslet med melk. 

• Nøtter: Det inkluderer mandler, has-
selnøtter, valnøtter, cashewnøtter, 
pekannøtter, pistasjnøtter, paranøt-
ter og macadamianøtter. Du finner 
ofte nøtter i brød, kjeks, småkaker, 
desserter, iskrem, sjokolade, marsi-
pan, nøtteoljer og sauser. Mandelflak 
brukes i asiatiske retter. 

• Selleri: Det inkluderer stangselleri 
(stilkselleri), og blader, frø, og rot 
(knoll) av selleriplanten. Selleri finner 
du ofte i krydder og krydderblanding-
er, salater, noen bearbeidede kjøtt- 
og fiskeprodukter, supper, dressinger 
og buljong. 

• Sennep: Det inkluderer sennep, 
sennepspulver og sennepsfrø. Du 
finner ofte sennep i bearbeidede 
kjøttprodukter, curryretter, marinad-
er, salatdressinger, sauser og supper. 

• Sesamfrø: Sesamfrø finner ofte du i 
brød, vegetarretter, godteri, knekke- 
brød, kjeks, hummus, sesamolje, 
sesammel og tahini (sesampasta). 

• Sulfitt: Sulfitt brukes ofte til kon-
servering av frukt og grønnsaker (ink-
lusive tomat), og i noen kjøttproduk-
ter, så vel som i brus, juice, vin og øl. 

• Lupin: Det inkluderer lupinfrø og lu-
pinmel, og kan finnes i noen typer 
brød, bakervarer, mel, vegetarpro-
dukter og pasta. 

• Bløtdyr: Det inkluderer muslinger, 
snegler, blekksprut, blåskjell, kamsk-
jell, østers, hjerteskjell, kråkeboller, 
akkar, kalamari og sjøsnegler o.l. 
Du finner ofte bløtdyr som en ingre-
diens i fiske- og skalldyrkraft, i sup-
per, marinader, sauser og i fisk- og 
sjømatkrydder. 

Tekst/illustrasjon: Bjørn Nortun, kjøkkensjef
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Ikke utslag på gassmålinger på Hagelin

Arbeidet på det nye hoved- 
renseanlegget på Hagelin 
går som planlagt. Deler av 
grunnflata er allerede støpt. 
Nærmest sjøen er man i full 
gang med å sette ned pæler 
som skal støtte opp bygget. 

Kommunen har som oppdragsgiver 
ukentlige byggemøter og god dialog 
med entreprenør. Det foretas regelm-
essige gassmålinger på byggeområdet. 
Det er så langt ikke registrert noe utslag 
for gasser. Det har heller ikke vært noe 
problem med lukt. 

Det som har kommet frem under grav-
ing er plast - plastposer, diverse hush-
oldningsartikler og emballasje av plast. 
Dette ser ikke fint ut, men er ikke skade-
lig for omgivelsene. Ellers er det gravd 
frem kjetting og stålvaiere. Dette er el-
ement som lett fjernes fra byggegropa.

Ved prøvetaking før oppstart ble det 
funnet spor av eternitt i massene. En-
treprenør har ikke kommet bort i dette 
under graving. Det antas at det ligger 
dypere ned i fyllingen og blir derfor ikke 
berørt i forbindelse med dette arbeidet.
Massene som graves opp skal i stor 
grad gjenbrukes til planering rundt det 
nye anlegget. Søppel skal sorteres ut 
og leveres til mottak. Eventuelle rene 
overskuddsmasser kan disponeres til 
egnede formål. 

Tekst og foto: Linn S Stokke, miljørådgiver

Valgstyret har innen fris-
ten 1. juni godkjent de 10 
listeforslagene som ble 
meldt inn til fristen 31. mars.  

8 listekandidater søkte, og fikk inn-
vilget, fritak fra listene.  

Stemmestyrer og valgmedarbeidere opp- 
nevnes av valgstyret i disse dager, og 

blir supplert utover sommeren. 

Valgmedarbeidere er innbyggere som 
ønsker å bidra i valggjennomføringen 
på valgdagene i stemmelokalene, og 
blir spesielt kurset i dette.
 
For første gang skal Kristiansund ha full 
automatisk fortolkning ved skanning av 
stemmesedlene i opptellingen, og de 
valgansvarlige i kommunen læres opp 
i Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet sitt elektroniske valgadminis-
trasjonssystem EVA.  

Stemmesedlene skal likevel grovtelles 
for hånd, og kommunens trofaste telle-
korps som består av en sammensetning 
av rådhusets ansatte, vil også i år bli 
bedt om å bidra.

Tekst: Toril Skram Lundberg

Vidar Skoglund, Toril Skram Lundberg og Rigmor Holten er valgansvarlige i Kristiansund og 
har hatt opplæring i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i forbindelse med 

valget i 2015. Opplæringen har bestått av samlinger gjennom våren og fortsetter i  
sommeren med test- og prøvevalg, før gjennomføringen av valget til høsten. 

Valgforberedelser 2015 
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Zippys venner - skoleprogram 1.-4. trinn

Zippys venner er et skolepro-
gram for 1.-4. trinn og som 
gir økt mestring og bedre 
læringsmiljø. Grunnskolen 
i Kristiansund deltar i pro-
grammet.

Voksne for Barn er en ideell medlemsor-
ganisasjon som i over 50 år har jobbet 
for barns oppvekstvillkår og psykiske 
helse.

Voksne for barn har hatt ansvar for im-
plementering, spredning og utvikling 
av Zippys venner i Norge i 10 år. Pro-
grammet er universelt helsefremmende 
og forebyggende med målsetting om at 
barn skal lære å mestre dagliglivets ut-
fordringer, støtte andre og rustes til god 
psykisk helse. 

For hele småskoletrinnet 
Zippy består av et grunnprogram på 24 
timer for 1.-2. trinn og en videreføring 
for 3.-4. trinn. I tillegg er det ressurser 
for tilpasset opplæring, foreldreinvolver-
ing og mulighet for deltagelse fra SFO.

“SPOR 2014-2017”  er  styringsdoku-

ment for grunnskolen i Kristiansund, 
med følgende 3 satsingsområder:
1. Språklig kompetanse
2. Sosial kompetanse
3. Fysisk og psykisk helse
Zippys venner svarer til alle disse om-
rådene, men selvsagt aller best sammen 
med punkt 3: fysisk og psykisk helse. 

Kristiansund kommune innførte Zippy 
grunnprogram  for alle 1. og 2. trinnse-
lever fra 2010. I de senere år er pro-
grammet utvidet med videreføring for 
3.-4.trinn. 

Noen av skolene har vært aktive brukere 
av Zippy, mens andre  har støttet seg til 
andre programmer.

Evalueringene av programmet viser at 
det har en positiv effekt på mestring 
og sosial støtte. Effektstudien fra Norge 
(Holen 2012) viser at programmet gir 
mindre mobbing, bedre inkludering, 
faglig fungering og et bedre klassemiljø. 

Vi ønsker derfor at Zippy skal være et 
verktøy som brukes i 1.-4.trinn i Kris-
tiansundsskolen.

Fra høsten2015 vil det bli konstituert 
en tverrfaglig kommunal ressursgruppe 
som har det overordnede ansvaret for 
implementeringen av Zippy i Kristian-
sundsskolen. 

Vi har også to kommunale ressursper-
soner på plass fra august 2015. Aina 
Aarøe og Kjerstin Alvheim Bjerkås (Frei 
skole), som begge har hjerte for Zippys 
venner. Aina og Kjerstin blir ansvarlige/
kontaktpersoner med relevant kom-
petanse for Zippyarbeidet, og som kan 
koordinerer arbeidet i kommunen.  De 
vil bidra til at Kristiansund også i fort-

settelsen blir en aktiv Zippy-kommune. 
I mai var Aina, Kjerstin og skolefaglig 
rådgiver, Tove Johannessen, i Oslo for 
en opplæring av ressurspersoner i Zip-
pys venner. Der ble vi sertifisert som 
workshopholdere. Første året etter res-
sursopplæringen arrangeres workshop i 
samarbeid med Voksne for Barn. 

I september 2015 skal Kristiansund 
arrangere workshop for ansatte i egen 
kommune. For å kunne gjennomføre 
Zippy i egen klasse/skole må en være 
sertifisert for skoleprogrammet. En 
todagers workshop hver høst vil kunne 
sikre at skolene har sertifiserte lærere/
assistenter til oppgaven. Helsesøstre, 
skoleledere og PPT-ansatte er også en 
viktig målgruppe for workshops.

Å jobbe forebyggende med målsetting 
om at barn skal lære å mestre dagligliv-
ets utfordringer, støtte andre og rustes 
til god psykisk helse er viktig. Zippy er 
et godt verktøy i denne sammenhengen.

Tekst: Tove Johnnessen, skolefaglig rådgiver

Aina Aarøe og Kjerstin Alvheim Bjerkås

Heinsa barnehage fikk taubåt
Foreldrene til et av barna 
i Heinsa barnehage driver 
taubåtfirma. De hadde spon-
sorpenger tilgode og det re-
sulterte i en taubåt som gave 
til barnehagen. Gleden var 
stor og båten ble straks satt 
i drift.

Tekst og foto: Camilla Eikrem
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Ny i Kristiansund - tilflytterkveld 

Kristiansund servicekontor 
har hatt ansvaret for ”Ny 
i Kristiansund”-prosjektet 
hvor mandatet er å ivare-
ta tilflytterens behov ved 
ankomst til Kristiansund. 
Målet var at servicekon-
toret skulle oppleves som 
”Velkomstkontoret”. Onsdag 
10. juni var det tilflytterkveld 
på servicekontoret for omlag 
30 av de nye innbyggerne

Hovedoppgaven har vært å legge til 
rette informasjon spesielt rettet til inn-
flyttere på en egen side på kommunens 
hjemmesider både på norsk og engelsk. 

Her er det lagt ut nyttig informasjon 
om kommunens tjenester samt linker til 
praktiske opplysninger både for norske 
og utenlandske tilflyttere til Kristian-
sund. 

Eksepler på aktuelle tema er ”Flytting, 
Arbeid, Barn og skole, Helse, Hus og 
Hjem, Kultur og Fritid og Andre offent-
lige tjenester og tilbud”. 

På hjemmesiden er det også lagt ut len-

ker til nasjonale sider som Ny i Norge, 
Nav og Helfo.
 
Servicekontoret har inngått en avtale 
med folkeregisteret og får hvert kvartal 
tilsendt en oppdatert liste over alle tilfly-
ttere til Kristiansund.

Servicekontoret sender ut et velkom-
stbrev til alle disse med en hyggelig 
hilsen fra kommunen. Her får de infor-
masjon om hvor de kan få hjelp og svar 
på spørsmål angående kommunens tje-
nester.

Servicekontoret har også arrangert til-
flytterkvelder med tilrettelagt informas-
jon og presentasjon av kommunen.
 
Onsdag 10. juni var det invitert til ny 
tilflytterkveld på servicekontoret. Denne 
gangen ble programmet presentert på 
engelsk. Her ble det blant annet in-
formert om Kristiansund og kommunens 
tjenester, om fritidstilbudet i byen og 
til slutt informasjon om skatt ved Skatt 
Midt-Norge. 
 

Fra venstre: Grete Greger Hagen (Skatt Midt-
Norge), Randi Bech Paulits (Servicekontoret) 

og Camilla Wiik (Kultur)

Selv om prosjektet avsluttes til sommer-
en vil tjenesten bli videreført innenfor 
servicekontorets tjenestetilbud. Service-
kontoret satser på å holde en tilflyt-
terkveld i året, sende ut velkomstbrev til 
nye innbyggere og fortsette med kontin-
uerlig oppdatering av hjemmesiden. Vi 
ønsker nye tilflyttere velkommen!

Tekst: Randi Bech Paulits, servicekonsulent

Randi Bech Paulits ledet tilflytterkvelden. Her sammen med Lee Richards fra Wales. 
Richard var en av 30 deltakere
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Trygg bålbrenning til St. Hans

St. Hans er i år på en tirsdag 
og vi regner derfor med at 
mange vil feire midtsommer-
snatten på lørdag. Uansett 
må de som vil tenne bål søke 
innen fredag  20. juni ved å 
sende e-post til brannvakt@
kristiansund.kommune.no 
eller ringe 715 74 250. 

Vi har hatt et par vintre med barfrost, 
noe som har ført til mye død/vissen 
lyng. Denne er ekstremt brannfarlig. 
Kombinert med litt vind og en dags 
tørke medfører dette stor brannfare. 
Vurder derfor brannfaren før du tenner 

på bålet og hvordan en eventuell brann 
kan slokkes. Ha alltid utstyr for slukking 
lett tilgjengelig. 

Kommunen har tilsynsmyndighet i hen-
hold til forurensningsloven. Det vil si at 
vi har plikt til å reagere når vi får meld-
ing om ulovlig brenning. Kommunen 
har også myndighet til å ilegge foruren-
sningsgebyr. Vi minner om den enkeltes 
plikt til å unngå forurensning. 

Kristiansund kommune har også en egen 
lokal forskrift om brenning av bål. Ifølge 
denne er må Sankthansbål bestå av rent 
trevirke. Det er ikke lov å bruke impreg-
nert materiale, plast eller annet avfall i 

bålet. Videre sier forskriften at bålplass 
skal godkjennes av brannsjefen.

Impregnert materiale på bålet er ikke 
bra da asken er ekstremt giftig. Det 
samme gjelder madrasser og lignende, 
som etterlater mye avfall og som inne-
holder mye oljebasert materiale.  

Ikke bruk bensin
De fleste personskadene St. Hansaften 
skjer under oppfyring ved hjelp av ben-
sin. Man ønsker rask opptenning og er 
ikke klar over farene.  Det som skjer 
er at bensindampen sprer seg over et 
større område og antennes på sekundet 
i det fyrstikken/lighteren tennes. Vi får 
en eksplosjonsartet brann. Bruk heller 
tørt tremateriale, papp, kartong eller 
vanlig tennvæske til opptenning.

Vi minner igjen på at alle må ha en bøtte 
eller to, eventuelt vannkanner eller slok-
kepisker lett tilgjengelig. 

Brann- og redningsenheten vil inspisere 
de innmeldte bålene lørdag 20. juni.

Ha en trivelig midtsommersfest.

Tekst: Gunnar Grimsmo Jensen, leder  
forebyggende avdeling 
Foto: Ragnhild Helseth

Ta grep» er et treårig pro- 
sjekt i skolen i regi av PPT 
for Ytre Nordmøre. 

PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) 
er mange kjent med gjennom barne-
hage og skole i samarbeidet rundt barn 
som har faglige og/eller andre utvikling-
smessige vansker. Utredning og tilråd-
ning av spesialpedagogisk hjelp/spesia-
lundervisning er kjernen i PPTs ansvar.

«Ta grep» har en annen 
innfallsvinkel. Her har PPT 
rettet søkelyset mot den 
vanlige undervisningen og 
alt som foregår i klasserom-
met. Det er forsket mye på 
hva som gir elevene et godt 
psykososialt miljø og gode 
betingelser for læring. Gjen-
nom «Ta grep» retter PPT 
søkelyset mot det skolen 
kan gjøre for å tilretteleg-
ge best mulig for elevene. 

Dette er ikke fremmed for skolefolk, men 
prosjektet har gitt skolene en støtte til 
arbeidet. Det inkluderende klassemiljøet 
er målet, og veien dit er blant annet god 
klasseledelse, krystallklare forventnin-
ger og tilpassinger til den enkelte elev 
både i fag, metode og hvordan vi organ-
iserer skoledagen.

«Ta grep» har to hovedfokus. Det ene 
er observasjon i klasser etterfulgt av 

veiledning. Det andre er å utvikle tema-
hefter som gjenforteller noe av den for-
skningen som er gjort, av relevant litter-
atur og fra forskningsbaserte program. 
I tillegg til heftene er det utviklet mye 
materiell som kan benyttes i det daglige 
arbeidet både i barnehage og skole. Alt 
materiell og alle temaheftene er lagt ut 
på PPTs hjemmeside. 

«Ta grep» er skolens prosjekt og utviklet 
i samarbeid med skolene ut fra de ønsk-
er og tilbakemeldinger vi har fått. 

Prosjektet avsluttes i løpet av som-
meren. Dette ble markert med en egen 
konferansen i Kristiansund 28 mai. Pros-
jektleder har vært Tone Merete Berg. 
Arbeidet med observasjon og veiledning 
til skole og barnehage fortsetter med 
opprettelsen av PPTs veiledningsteam. 
Teamets arbeid er rettet likeverdig mot 
barnehagenne og skolene.

Tekst og foto: Tone Merete Berg

Skolene har tatt grep

Fra paneldebatten. Fra venstre Patrick Glavin hovedfore-
dragsholder, Tone Merete Berg (PPT), Synnøve Tangen 

(Dalabrekka skole), Jørn Thomassen ass.utdanningsdirektør

http://www.pptytrenordmore.no/%20%0D
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Stella Maris kulturbarnehage 60 år

Stella Maris er Kristian-
sunds eldste barnehage og 
har i år 60 års jubileum. Det 
var nonner av St. Carl Bor-
romeus-søstrene fra den 
katolske kirke som startet 
driften i 1955.  Navnet på 
barnehagen er latinsk og be-
tyr «havets stjerne» 

Søster Avita Storre var den første sty-
reren, og barnehagen ble drevet etter 
Frøbel sin metode som bygger på lek-
ens betydning for barns utvikling. Frøbel 
var en tysk pedagog som grunnla den 
første Kindergarten i 1839. Stella Maris 
barnehage gikk i 1967 over til Montes-
soris-metode. Begge metodene går ut 
på å stimulere barnas egne frivillige in-
teresser og initiativ. 

I 1955 tok barnehagen imot 40 barn i al-
deren fra 3,5 til 7 år fra klokken 9.00 til 

13.00 Foresatte kunne velge om barnet 
skulle gå annenhver dag til 13 kroner 
per måned eller hver dag til  25 kroner. 
I Flintegata 5 drev også nonnene en 
fødeklinikk. De nyfødte barna ble ofte 
skrevet opp på en venteliste for å sikre 
plass når barnet ble gammelt nok til å 
starte i Stella Maris. 

Barnehagen ble kjøpt av kommunen i 
1971 for 400 000 kroner. Fra 1973 til 
1974 ble en etasje i barnehagen brukt til 
kommunalt lekotek.

Stella Maris gir i dag et pedagogisk til-
bud til barn i alderen 2 til 5 år, og har 
45 plasser. Åpningstiden er fra 7.15 til 
16.15 hver dag. Barnehagen har 12 
ansatte fordelt på 9,6 årsverk. Enhet-
sleder er Reidun Kamilla Myrstad 

Barnehagen drives etter gamle tradis-
joner, men i «ny» form. Fremdeles vek-
tlegges tankene om lekens betydning for 

barnets utvikling, og at barns spontane 
interesser blir tilfredsstilt ved at de selv 
får velge aktiviteter.  Personalet tar i 
bruk et allsidig læringsmiljø både innen-
for portene og i nærmiljøet. 

Barna deles inn i aldersinndelte leke-
grupper som arbeider med ulike temaar-
beid. Faste voksne har ansvar for grup-
pene gjennom hele barnehageåret.  

Trygghet, fellesskap, lek og glede vekt- 
legges i arbeidet. Personalets syn på 
barn er at «Barn er gullgruver – det 
gjelder å få gullet til å skinne». Barnet er 
kompetent, kreativt og skapende med 
uendelige muligheter! Personalet ønsker 
at barnet skal få oppleve, erfare og sam-
le kunnskap med alle sine sanser. Barnet 
skal få oppleve mestring i et sosialt og 
kulturelt fellesskap. 
60-årsfeiring i juni
Andre uka i juni feiret Stella Maris sin 
60 års dag. Hele barnehagen var på 
busstur til Eriklia aktivitetsgård i Eide. 
Noen dager senere var det sjørøverfest.

Onsdag 10. juni fra klokken 12 til 15 var 
det åpen dag for alle som hadde lyst til å 
stikke innom. Ordføreren var en av disse 
og han hadde med seg såpeboblutstyr 
til alle barna, og en pengegave. Såpebo-
blene ga spontan glede. I første etasje 
kunne man se utstillingen “Stella Maris 
gjennom 60 år” Det ble også servert 
kaffe og kaker.

Tekst: Reidun Kamilla Myrstad, enhetsleder
Foto: Petter Ingeberg

Ungdomstrinn i utvikling

Atlanten ungdomsskole har 
deltatt i den nasjonale sats-
ningen «Ungdomstrinn i ut-
vikling». Skolen har jobbet 
med Klasseledelse og nå har 
alle ansatte jobbet med reg-

ning som grunnleggende fer-
dighet i alle fag. 

Atlanten ungdomsskole har i uke 21 
blitt filmet i undervisningssituasjoner 
og i personalmøter av Snøball film for 
Matematikksenteret. 3 filmer er blitt la-
get om hvordan vi jobber med regning 
som grunnleggende ferdighet i alle fag 
i personalet som skoleutvikling og sam-
men med elevene i undervisningssitu-
asjoner. En spennende uke hvor vi har 
mottatt mye anerkjennelse og ros for 
hvordan vi jobber.

Hele skolen og alle lærere har vært in-
volvert i prosessen med å få denne 
grunnleggende ferdigheten inn i alle 

fag. Dette har vi gjort i fellesskap og har 
hatt det på agendaen hver uke som sko-
leutvikling. Dette har vi jobbet med: 
“Har vi en felles forståelse av hva vi leg-
ger i regning som grunnleggende fer-
dighet og regning i alle fag”?

Det er blitt arbeidet med følgende sam-
men i fellestiden på Atlanten ungdomss-
kole vedrørende GRF regning:
1. Hva betyr regning i alle fag?
2. Hva betyr regning i mine fag?
3. Hva sier læreplanen om regning?
4. Hva er kompetansemålene i dine 

fag mht regning?

Tekst: Synnøve Stokke, rektor

“Sol og regn og latter”, sang barna der de satt utenfor, korrekt kledd i forhold til været 
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Husk å låse PC’en når du forlater den

Vi har nå startet en enkel og 
gratis abonnementsordning 
på dette infobladet. Send-
er du epost til infobladet@ 
kristiansund.kommune.no,  
legger vi deg inn på abonne-
mentslisteDa får du  infobla-
det sendt til egen epostkasse 
hver gang et nytt blad utgis.

Kristiansund kommune gir 11 måneder 
i året ut infosbladet Kristiansund.  Her 
presenteres små og store nyheter om 
saker og ting som skjer i kommunen.

Målgruppen var i utgangspunktet kom-
munalt ansatte og folkevalgte, og bladet 
ble distriburt internt. 

Etter oppfordring fra flere ble bladet 
etterhvert lagt ut på internett og gjort 
tilgjengelig for alle. I tillegg blir hver 
utgivelse sendt på epost til ordførerne 
og rådmannene i alle Nordmørskom-
munene, til fylkesmannen og til “Møre-
banken” på Stortinget.

Infobladet Kristiansund er populært, 
tilbakemeldingene er meget gode og 
vi har ved noen anledninger blitt spurt 
om det kan opprettes en abonnements- 
ordning. Nå prøver vi det. 

Du kan se tidligere utgivelser av Infobla-
det ved å trykke på denne lenken.

Tekst og foto: Petter Ingeberg

Nå kan du abonnere gratis på infobladet 

Går man fra PC’en ulåst, 
risikerer man at sensitiv in-
formasjon lett kommer på 
avveie. Alle bør derfor ha 
faste rutiner på låsing når 
man forlater datamaskinen. 
I tillegg har IKT-avdelingen 
nå lagt inn en rutine på de 

kommunale maskinene med  
automatisk låsing hvis PC’en 
står urørt i 20 minutter.

Går man fra PC’en ulåst kan uved-
kommende lett få tilgang til innholdet. 
Du kan selv tenke deg hva som kunne 
skjedd hvis noe av det du jobber med på 

skjermen havnet i feil hender. Låserutin-
er er derfor svært viktig.

Trykk [Win]+L
Når du går fra PC’en skal du trykke 
[Win]+L for å låse maskinen.

Automatisk låsing
I tillegg har kommunens IKT-avdeling 
innført en rutine med automatisk låsing. 
Hvis en datamaskin ikke brukes på 20 
minutter vil den nå automatisk slå av 
skjermen og kreve at “eieren” må skrive 
inn passord for å ta den i bruk igjen.

Denne endringen fører til økt sikkerhet 
for de som glemmer å låse sin maskin 
når den forlates. I tillegg spares en del 
strøm, og batteritiden for laptoper blir 
lengre.

Tekst: Arild Ovesen, IKT-leder
Foto: Petter Ingeberg

Bystyret takket Just for innsatsen
Tirsdag 2. juni takket bysty-
ret tidligere rådmann Just 
Ingebrigtsen for lang og tro 
tjeneste i kommunen, hvorav 
knapt 8 år som rådmann.  

Fungerende ordfører Kjell Neergaard og 
opposisjonsleder Åge Austheim over-

rakte blomster og gaver som takk fra 
bystyret, som også hyllet den rykende 
ferske pensjonisten med stående og 
hjertelig applaus.  

Tekst og foto: Petter Ingeberg
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Masteravhandling om endringsprosesser

Toivo Brennløkken har nylig 
avsluttet et erfaringsbasert 
masterstudie innen offen-
tlig styring og ledelse over 
2,5 år (MPA). Masteravhan-
dlingen er skrevet rundt 
problemstillingen helhetlige 
ledelsesprosesser knyttet til 
innføring av velferdsteknol-
ogier i en offentlig kontekst.  

Formålet med avhandlingen var å finne 
ut mer om hemmende og fremmende 
drivkrefter ved en endringsprosess ge-
nerelt og innføring av velferdsteknologi-
er som virkemiddel spesielt. 

Undersøkelsen i avhandlingen er delvis 
gjort i Kristiansund kommune i den 
hensikt å finne fram til teoretiske og 
empiriske funn basert på dokumenta-
nalyser og empirisk analyse. Oppgavens 
konklusjoner peker på områder som 
kan forbedres innenfor organisasjon-
ens ledelsessystem og ledelsesprosess-
er. I tillegg problematiserer oppgaven 
utfordringer kommuner har med å in-
volvere sine nøkkelaktører (brukere, 
ansatte o. a.) i morgendagens velferdst-
jenester innen helse- og omsorg. 

Strategisk ledelseskraft
Et strategisk perspektiv på innovasjon-
sledelse tilsier at ledelsen må arbeide 
aktivt både med tilpasning til endring-
skrefter i omgivelsene og utvikling av 
relasjonene til kommunens alle aktører 

(eksterne og interne). Det er gjennom 
samhandling med ansatte om daglige ut-
fordringer at ledelsen kan gi signaler om 
nye retninger og framtidige utfordringer. 
Delkonklusjoner er at strategisk styring i 
mye større utstrekning må utvikles mot 
strategisk ledelse, og internt samarbeid 
i virksomheter mot samarbeid og læring 
mellom virksomheter på flere plan. 

Legitim tilrettelegging 
Ny forvaltnings- og styringspraksis, som 
en brukerorientering faktisk er, fordrer 
at bruker og dennes omgivelser må ak-
tiveres og dras inn i selve tjenestepro-
duksjons-prosessen på en helt ny måte. 
Det kan se ut som om kommunen ennå 
ikke helt har fått materialisert vedta-
ket om brukerorientering ut i praksis. 
Overgangen til kunnskapssamfunnet gir 
større muligheter og handlingsrom for 
ledelsen men også større forventninger. 
Eksisterende ledelsesspråk, ledelseste-
ori og ledelsesfilosofi representerer fort-
satt i stor utstrekning det som kan kalles 
“management”-tenkning med vertikale, 
hierarkiske styringsideal. Fokus på 
kommunens tjenestestruktur betyr en 
omforent og helhetlig måte å møte for-
ventningene til innbyggerne på basert 
på eksisterende verdier som «samhan-
dling» og «nyskaping» som ledelsesfun-
dament.

Effektiv utnyttelse
Et avgjørende punkt i planlegging av im-
plementeringen av velferdsteknologi inn 

i en brukerorientert kontekst er om pro-
sessen skal styres og ledes som en plan-
lagt prosess eller om ledelsen ønsker og 
aksepterer en framvoksende prosess. 
Foreløpig er den framvoksende og au-
tonome prosessen den rådende hvor et 
meningsskapende samspill som former 
nye strategier underveis trykker på mot 
eksisterende forvaltningspraksis. 

Avhandlingen etterspør blant annet 
større strategisk samordning av ressurs-
er og retning for at bruken av velferdste-
knologier kan utvikles i en mer kollektiv 
retning enn i dag.

Innføringsfasen av velferdsteknologier 
i en kommunekontekst krever en stor 
balansekunst mellom styring, ledelse og 
innovasjon, mellom det forutsigbare og 
det uforutsigbare. Den krever i tillegg en 
åpen og anerkjennende organisasjon-
skultur som oppmuntrer til nysgjerrighet 
og som tar innovasjonsledelse på alvor. 
Forfatter håper konklusjonene kan bidra 
til fortgang i nyskapingsarbeidet i et 
overordnet perspektiv for å møte mor-
gendagens store utfordringer.  

De som har lyst til å lese hele avhan-
dlingen kan følge denne linken.

Tekst: Toivo Brennløkken, skatterevisor ved 
Kristiansund kemnerkontor

Bildet er fra diplom-/MPA-nål utdelingen på Handelshøgskolen i København (CBS).  
Kullet fra Norge besto av 26 studenter. Fra venstre  Christian Tangkjær (CBS),  

Toivo Brennløkken og Trond Stiklestad (høgskolen i Sør-Trøndelag) 

http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/284271%0D
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/284271%0D
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Møteplan juni            

MØTEPLAN, leder, møtdedag, sted/funksjon Juni

BYSTYRET Ordfører: Per Kristian Øyen. Tirsdag kl. 13.00. Rådhuset   
Bystyret tar de overordnede beslutninger om budsjett, grunnprinsipper og fører generell politisk debatt. 
Bystyret har vedtatt eget delegasjonsreglement som regulerer arbeidet i øvrige råd og utvalg.

02. 
23.

FORMANNSKAPET/ADMIN.UTVALG
Ordfører: Per Kristian Øyen. Tirsdag kl. 13.00. Rådhuset 
Formannskapet møtes ofte og er med ordføreren i spissen kommunens politiske ledelse. Bystyret har gitt 
formannskapet avgjørelsesmyndighet i mange saker. Formannskapet behandler også saker som tidligere ble 
behandlet i administrasjonsutvalget, personal- og organisasjonssaker og saker tilknyttet kommunens ar-
beidsgiverfunksjon. Formannskapet er også kommunens likestillingsutvalg.

02.
09.
 

SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR (hovedutv) 
Leder: Bjarne Elde Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

HELSE, OMSORG OG SOSIAL (hovedutvalg) 
Leder: Maritta B. Ohrstrand. Torsdag kl. 13.30. Rådhuset. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER  (hovedutvalg) 
Leder: Kirsten Irene Skaret. Torsdag kl. 13.00 Hagelin. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret.

 

11.

PLAN- OG BYGNINGSRÅDET (hovedutvalg) 
Leder: Sven Erik Olsen. Torsdag kl. 12.00. Brannstasjonen. Rådet ivaretar overordnede politiske oppgaver 
etter plan- og bygningsloven og brannloven. Hovedutvalg har innstillingsrett til bystyret. 

25.

ELDRERÅDET 
Leder: Rolv Sverre Fostervold. Mandag kl. 10.00. Rådhuset. Rådet er et høringsorgan som skal ivareta og 
uttale seg om de eldres interesser, men kan også ta opp egne saker.

FAST BYGGEKOMITE 
Leder: Kirsten Irene Skaret. Tirsdag kl 09.00. Brannstasjonen 
Komitéen har ansvar for gjennomføring av byggeprosjekter, vedtatt av bystyret og med kostnadsramme 
over 8 mill. Komitéen er ansvarlig for utforming av anbud og inngåelse av kontrakter med entrepenører og 
leverandører

KONTROLLUTVALGET
Leder: Viggo Jordahl.  Fredag kl. 11.00. Rådhuset. 
Kontrollutvalget forestår på vegne av bystyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget 
fører også tilsyn med at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med gjeldende forskrifter.

09.

NÆRINGSUTVALGET
Leder: Kjell Terje Fevåg. Mandag kl. 13.00. Kongens pl. 1. 
Næringsutvalget arbeider med alle typer næringssaker unntatt olje- og energisaker. De arbeider også med 
kommunalt næringsfond og landbrukssaker. Utvalget behandler også saker etter Jordloven.

22.

OLJE- OG ENERGIUTVALGET
Leder: Per Kristian Øyen.  Onsdag kl. 09.00. Rådhuset. 
Utvalget har ansvaret for å styrke og utvikle petroleumspolitikken og ellers engasjere seg i energisaker

10.

RÅD FUNKSJONSHEMMEDE
Leder: John Kuløy. Torsdag kl. 09.00. Rådhuset. 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er både en rådgivende instans og en høringsinstans. Kan ta 
opp saker på eget initiativ når det faller under rådets arbeidsområde.

SAMFERDSELSUTVALGET
Leder: Harald M. Stokke. Onsdag kl 13.00 Hagelin.  Utvalget har fokus på og engasjerer seg i samferd-
selsspørsmål om vei, havn og luftfart lokalt og regionalt. Skal også jobbe med ny innfartsvei RV70. Det for-
bereder uttalelser og repr. kommunen i arenaer som omfatter samferdsel.

17.

UNGDOMSRÅDET 
Leder: Mari H. Rogne. Kl 09.00/17.00 Møtested avtales. 
Ungdomsrådet ivaretar saker som angår unges oppvekstvilkår. Skal medvirke til opplæring i demokratiske 
holdninger og handlemåter for å skape større engasjement og interesse for lokaldemokratiet.

16.

VILTUTVALGET
Leder: Stein Watten. Onsdag kl 14.00. Brannstasjonen. 
Utvalget ivaretar politiske oppgaver etter Naturmangfoldloven og Viltloven (lov om jakt og fangst).
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www.kristiansund.kommune.no

www.facebook.com/kristiansundkommune

www.twitter.com/krsundkommune

Trykker du “liker”  når du er på facebooksiden til Kristiansund kommune, 
får du nyheter fra kommunen automatisk på veggen din.
Trykk her for å se tidligere nummer av infobladet Kristiansund

INFORMASJONSBLADET KRISTIANSUND
Månedlig informasjonsblad for ansatte og folkevalgte i Kristiansund kommune. 

Bladet publiseres på kommunens hjemmeside. Trykk her  her for å se tidligere utgaver.  
Utgiver: Kristiansund kommune.

Ansvarlig redaktør: Rådmann arne.ingebrigtsen@kristiansund.kommune.no 
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KRISTIANSUND KOMMUNE

Postadresse: Postboks 178, 6501 Kristiansund
Sentralbord: 71 57 40 00, Faks: 71 57 40 35

Organisasjonsnummer: 991 891 919 
Kommunenummer: 1505

Epost: postmottak@kristiansund.kommune.no 
Hjemmeside:www.kristiansund.no 

Intranett: http://ksuintra 
Facebook: www.facebook.com/kristiansundkommune
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KRISTIANSUND SERVICEKONTOR

Servicekontoret gir informasjon om kommunale og statlige tjenester 
Tlf.: 71 57 40 00

epost: servicekontor@kristiansund.kommune.no
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Vi får håpe resten av sommeren har mer vær av denne sorten (Foto: Petter Ingeberg)
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